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Мебели по Вашия индивидуален вкус и желания

Дневна и трапезарияАнтре Кабинет





- КАБИНЕТ -

Премиум 01
- КОЛЕКЦИЯ -

Луксозни и модерни мебели, 
изработени от масивна дървесина дъб.
Чрез специална обработка се постига 
ефектът „изразителна структура“, който 
подчертава текстурата на дървесината. 
Голямата библиотека е с отворените Голямата библиотека е с отворените 
пространства, оформени с декоративни 
рамки. За по-голямо удобство при 
малката библиотека вратичките са с 
плавно прибиране, а чекмеджета и с 

пълно изтегляне.
Мебелите са подходящи, както за Мебелите са подходящи, както за 
Вашия офис, така и за Вашия хол. 
Изработени по индивидуален проект 
мебелите ще отговорят на Вашите 

изисквания.













- КАБИНЕТ -

Кабинет 1

Елегантни офис мебели, изработени от масивна дървесина – 
дъб.

Колекцията включва удобни столове, конферентна маса, 
стилни шкафове.

Освен за офис, мебелите са подходящи и за обзавеждане на 
дома.





- КАБИНЕТ -

Кабинет 2

Голяма, стабилна маса за провеждане на срещи и 
събрания. Класически шкафове и масивно бюро 
допълват колекцията. Красив акцент са детайли 
със сухи листа и цветя, вградени в ниските 
масички,конферентните маси, закачалките. 
Изработват се по поръчка, спрямо Вашите 

желания.









“Галерия” 01
Апартамент

Съчетаваме  уюта и топлината на 
естествената дървесина - дъб с 
красотата на ръчната изработка. 
Плавните извивки, красивите 
дърворезби внасят изящество у 

дома. Луксозните дивани осигуряват 
комфорта в дневната. Освен с 
изящните си форми, те са и изящните си форми, те са и 

изключително удобни. Мястото за 
отдих се допълва от секция с извити 
форми и дискретно осветление. Тук 
можете да се насладите на 

пълноценна почивка, гледане на 
телевизия, четене на любима книга.

















“Херитейдж”01

- Винарна -

- КОЛЕКЦИЯ -

Просторна винарна  с много шкафове, 
в които да подредите богатата си 

колекция от вина.
Мебелите, изработени от състарена, Мебелите, изработени от състарена, 
масивна дървесина – дъб, допринасят 
за автентичната атмосфера на 

винарната. Декоративните, дъбови 
бурета допълват тази атмосфера.

Мебели за винарна се произвеждат по Мебели за винарна се произвеждат по 
поръчка, спрямо индивидуалните Ви 

изисквания.













- Дневна и 
трапезария -





Маса КЛ 101



Маса 
“Елеганс”



Маса М107 Маса КЛ 02



Маса КЛ 3

Маса “Зебра”

Маса КЛ 4



Кръгла маса 02 Шкаф КЛ 101

Стол “V” 2



Маса М101

Стол “V” 2



Маса М102



Маса М104



Маса М103Маса “Сити” 01

Маса М108Маса М105





МАСА ∞      



Маса “Сити” 01

Стол “Швейцария”



Ниска маса състарена



Ниска маса “Сити” 01



Ниска маса “Сити” 02
Ниска маса “Сити” 03



Помощна масичка 01



Ниска маса М105 Ниска маса М101



Маса “Сити” 02
 “V” Стол

Маса “Галерия” 01



Маса “Сити” 03



Маса “Сити” 03
Стол “V” 02 

Маса “Черно и бяло”



Кръгла маса С101

Кръгла маса С102



Кръгла маса С103



Класическа маса – патина



Маса за механа



Лежанка “Галерия”

Ъглов диван “Галерия”





Диван и ниска 
масичка
М104 



Ъглов диван Н101 Диван Н101



Стол “Швейцария” с 
подлакътник



Стол “Елипса”



Стол “Линия” Зебра



Стол “Линия” 01Стол “Линия” 02



Стол “Рустик” Стол “Линия” 03



Кресло 01 Кресло 02



Люлеещ се стол



Шкаф 
“Елеганс”



Шкаф КЛ 02 Кръгла витрина



Шкаф КЛ 03“Бамбук” 03



Шкаф КЛ 04

Шкаф КЛ 06

Шкаф КЛ 05



Шкаф Н104



Колекция “Премиум Силвър”



Колекция  “Премиум” 01

Колекция  “Премиум” 02



Шкаф КЛ 01 Шкаф КЛ 01

Шкаф МК 01Шкаф “Тейл”



Б404





ТВ шкаф “Сити” 101

Шкаф “Сити” 101



Шкаф  “Херитейдж” 02



Секция КЛ 101Секция “Галерия” 01



Секция “Сити” 102
Секция “Сити” 103



Шкаф Н101 Шкаф Н102



Библиотека Н201 Шкаф Н103
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